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Стельмах Михайло Панасович народився 24 травня 1912 р. в с. Дяківці 

Літинського р-ну Вінницької області в селянській родині.  

Закінчивши початкову школу і школу колгоспної молоді у 1928 р., 

вступає до Вінницького педтехнікуму. Після закінчення педтехнікуму 

навчався у Вінницькому педагогічному інституті на мовно-літературному 

факультеті, який закінчив в 1933 р.  

Починав у літературі як поет.  

У 1940 р. вступає до Спілки письменників України, а напередодні війни 

виходить його перша збірка «Добрий ранок» (1941) за редакцією 

А. Малишка. Михайло Стельмах з 1941 по 1944 рік у діючій армії, двічі 

поранений. З 1944 р. і до кінця війни працює у редакції військової газети І-го 

Українського фронту «За честь Батьківщини», на сторінках якої друкував 

вірші, нариси, оповідання. У 1943 р. виходить друком книжка оповідань 

«Березовий сік» під редакцією Ю. Яновського. 

Після війни, на запрошення поета Максима Рильського, став 

співробітником Інституту фольклору, етнографії та мистецтва АН УРСР 

(1945 – 1953).  

У 1949-1951 рр. вийшли дві книги «На нашій землі» і «Великі перелоги», 

об’єднані в одному романі-хроніці «Велика рідня», удостоєної Державної 

премії за 1951 р. М. Стельмах першим спробував написати про війну ОУН-

УПА на рідному Поділлі, але цензурою було заборонено.  

Новий поворотний етап у творчій біографії письменника знаменується 

написанням романів: «Кров людська – не водиця» (1957), «Хліб і сіль» 

(1958), «Правда і кривда» (1961), «Дума про тебе» (1969), повістей «Над 

Черемошем /Гуцульські мотиви/» (1952) «Гуси-лебеді летять…» (1964), 

«Щедрий вечір» (1967). 

Ще одним знаковим твором М. Стельмаха став роман «Чотири броди» 

(1978), де було вперше в українській літературі піднято тему Голодомору 

1932-1933 рр. 

Помер М. Стельмах у Києві 27 вересня 1983 р. 

В Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 

України зберігається особовий фонд Михайла Стельмаха за № 66, оп. 1, 419 

спр. крайні дати документів 1914 – 1987 рр. Документи до архіву музею були 

передані дружиною і дочкою М. Стельмаха протягом 1984 – 1990 рр.  

Творчі документи М. Стельмаха представлені автографами романів - «На 

нашій землі» (1949), «Велика рідня» (1950), «Великі перелоги», (1951), «Кров 

людська не водиця (1957), «Хліб і сіль» (1959), «Правда і кривда» (1960), 

«Чотири броди» (1979); повістей – «Над Черемошем» (1952), «Гуси-лебеді 

летять» (1965), «Щедрий вечір» (1966), «Вхідчини»; оповідань – «У 

великодній четвер» (1929), «Лісничиха»; п’єс – «Золота метелиця» (1955), 

«Правда і кривда» (1963), «На Івана Купала» (1965 – 1966), «Зачарований 

вітряк» (1967), оперети «Чорноморці»; кіносценаріїв – «Ганна Кошова» 

(1955), «Що посієш, те й пожнеш» (1957), «Гуси – лебеді летять» (1971), 



«Щедрий вечір» (1975), М. Стельмах, М. Макаренко «Люди не все знають»; 

віршами – «Весінній гук», «Куди печаль свою подіну», «Не мало прожито, 

ще більше пережито», «Зустріч», «Коли габою золотою», «На травах осінніх 

лежать мої зорі», «Древлянський ліс» (1940 – 1976), збіркою поезій «Дума 

про Україну (1945); казками – «Лісова казка» (1976), «Огородник», 

«Трудяга»; статтями, виступами, зошитами з записами, нотатками, 

виписками, творчими задумами. 

Епістолярна спадщина фондоутворювача розкриває перед нами коло 

адресатів і кореспондентів М. Стельмаха. Серед адресатів – З. Баландюк 

(1963), П. Гайдамака (1963), П. Загребельний, Є. Куртяк (1965), Н. Маламед 

(1951), Г. Номарадзе (1964). Кореспонденти М. Стельмаха – М. Антонов 

(1973), Д. Багрій, М. Бажан (1968), О. Білецький (1958), П. Гайдамака (1962), 

М. Годованець (1965), Я. Гоян (1982), П. Жур (1964), Є. Куртяк (1964), Лупій 

(1964), І. Пільгук, М. Рильський (1962-1964), О. Саєнко (1964), Д. Стейнбек 

(1962, 1964), С. Шишко. 

У розділі образотворчі документи М. Стельмаха зберігаються – 

індивідуальні фотографії М. Стельмаха (1924-1982), портрет М. Стельмаха 

роботи художника К. Трохименка (1965); групові фотографії – М. Стельмах з 

матір’ю Ганною Іванівною (1914, 1968), з дружиною та дітьми (1950-1952), з 

М. Бажаном, Ю. Збанацьким, В. Козаченком, П. Панчем та ін. під час з’їздів 

письменників (1966, 1976), з членами урядової делегації у Франції (1971-

1976); фотографії батьків М. Стельмаха та їх хати. 

Шановні друзі, якщо Вас зацікавили документи, пов’язані з Михайлом 

Панасовичем Стельмахом, звертайтесь, будемо раді співпраці. 

 
 


